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Midsommarfirande 
 

Midsommarfirandet genomför vi för 101:a året i rad och festligheterna äger rum 

på sommarängen i korsningen vid Lavretsvägen och Vattravägen mellan klockan 

13.00–16.00 

 

Det blir dragspelsmusik med dans kring midsommarstången, lotterier och 

fiskdamm. För barnen blir det traditionsenligt möjlighet att åka lövat flak runt 

Uttran. Under soltaken finns möjlighet att sitta ner och njuta av medhavd fika. 

 

Vi hoppas kunna genomföra samma program som tidigare år men det beror alltid 

på uppslutningen. Därför behövs många händer som hjälper till. Ju fler som 

hjälper till, ju mindre arbete per person.  

 

 

  



Exempel på förberedelser från klockan 9.00–11.00:  

* Ta fram och ställa i ordning bord och stolar 

* Montera fiskdamm 

* Klä midsommarstång  

* Ställa i ordning bord för lotteri 

* Löva och förbereda lastbilsflaket.  

 

Klockan 11.00 reser vi tillsammans midsommarstången 

 

Klockan 13.00–16.00 

* Hjälpa till i fiskdammen 

* Sälja lotter 

* Assistera vid lastbilsflakets turer 

 

Efterarbete vid klockan 16.00 

* Uppröjning efter festligheterna av bord, tält och stolar.  

* Städa ur lastbilen och köra tillbaka till personen  

   som lånade ut den.  

* Se till att allt skräp kommer till SRV.  

 

Meddela oss gärna att ni kan vara med och hjälpa till, det underlättar 

planeringen. Ring Per Grundmark 070 247 02 08 eller någon annan i styrelsen. 

Ni hittar oss på vår webbplats www.uttransff.nu..  

 

 

Till midsommarfesten behövs mycket björkris för att klä Midsommarstången 

och för att löva lastbilsflaket. Har du tillgång till björkris anmäl det till oss.  

 

Midsommarstångens kransar görs den 21 juni. Vi träffas vid Strandvägen 12, 

klockan 18.30 med alla vilda blommor vi hittat binder kransarna. Totalt behövs 

MINST 4 hinkar fulla med vildblommor. Utöver blomsterringarna, brukar vi 

fylla glasvaserna på borden med de vilda blommor vi inte använder till 

kransarna.  

 

Om alla hjälps åt får vi en riktigt trevlig midsommarfest  

 

Välkomna önskar styrelsen. 

 

http://www.uttransff.nu/


Hålltider för midsommarfirande 

 

 
 

Kvällen före  

 

21 juni kl. 18.30 

 

 

 

 

 

                  19.00 

Träffas vi hos Kerstin Thorburn, Strandvägen12, 

för att binda ringarna till midsommarstången. 

Vi tar med oss vilda blommor, det behövs 

massor. Vi behöver också björkris. 

Vi bjuder på kaffe och fikabröd. 

 

Träffas vi på festplatsen för att iordningställa och 

förbereda för morgondagen. Kom så många som 

möjligt. 

 
Midsommarafton  

 

22 juni kl. 09.00 Träffas vi för att klä midsommarstången, 

förbereda fiskdammen och lotteriet.  

Kaffelunden, där man kan inmyndiga medhavd 

matsäck, iordningställs med bord, stolar, 

blomstersmyckning i bl.a. vårt partytält. 

 

             kl. 11.00 Reser vi midsommarstången. 

 

             kl. 13.00 Börjar festligheterna med att barnen får åka i 

lövad lastbil runt Uttran. Fiskdamm och 

lotteriförsäljning startar. När barnen är tillbaka 

från sin rundtur med lastbilen utdelas gratis 

fruktdryck. 

 

             kl. 13.30 Dansen runt midsommarstången börjar. Musik 

och lekledning kommer Anna-Lena Hyllengren 

att hålla i. 

 

             kl. 15.00 Del II av dansen runt midsommarstången 

fortsätter. 

 

 

 

 

 

När festen är slut hjälps vi alla åt att återställa festplatsen.  



Sjörensning 11-12 augusti. 
 

Vill du vara med och göra en insats för vår vackra Uttransjö, finns det ett 

jättebra tillfälle 11-12 augusti kl. 11-14. 

 

Vi kommer framför allt att upprepa rensningen av gul näckros i och kring 

sundet, hornsärv och skräp. 

 

Vi samlas på lördagen kl. 11 vid bryggorna på Uddvägen med båtar för de som 

har och med räfsor. Vi drar oss sedan mot kanalen, lilla badet på Strandvägen 

och längs bryggorna. Containrar finns uppställda på samma platser som förra 

året. På söndagen samling 11 vid badet. 

Om vädret tillåter avslutas sjörensnigen med korvgrillning. 

Hjärtligt välkomna önskar Uttrans Vattenvårdsgruppen/ Eva Berglind. 

 

 

Uttranloppet 2018 
 
Lördagen den 8 september är det åter dags för Uttranloppet! Uttranloppet 

anordnades för första gången 2014 och blev en succé.  

 

För de som inte hört talas om Uttranloppet så är det en löptävling på Uttrans 

vägar och omgivningar för alla åldrar. Det finns klasser för såväl knattingar som 

seniorer, med banlängder från 200 meter och upp till 5 km. Alla deltagare får 

medalj! Segrarna i klasserna, damsenior resp. herrsenior, får också en inteckning 

i vandringspris som instiftades 2014! 

 

Att delta i löpningen kostar inget om du är medlem i Uttrans 

Fastighetsägareförening (dvs den fastighet du bor på är medlem i Uttrans 

Fastighetsägareförening). Alla i hushållet på fastigheten kan delta i loppet utan 

att betala något. Även barn och barnbarn är välkomna att delta utan kostnad. Om 

du inte är medlem kan du ändå delta i loppet men då måste du betala startavgift 

på 50: -. 

 

Mer detaljer om Uttranloppet med bl. a. beskrivning av banorna, de olika 

klasserna, anmälningsförfarandet kommer så småningom på 

Fastighetsägareföreningens hemsida, www.uttransff.nu. Motsvarande 

information kommer också att delas ut i mitten av augusti månad i form av ett 

UFF-meddelande. Ett gott tips är dock att redan nu reservera tid i din kalender 

för Uttranloppet. Första start är kl 10.00 den 8 september!   

  

http://www.uttransff.nu/


Uttrans konstrunda 

 

Även i år blir det konstrunda i Uttran.  

Den genomförs lördag-söndag 25-26 augusti mellan 12.00 och 17.00. 

För mer information se vår hemsida http://www.uttranskonstrunda.se 

 

 
 

Brygginfo 
 

Kommunens projekt vid Utterkalven 

------------------------------------------------- 

 

Det har pågått en del aktiviteter vid bryggan i Uttran som ni kanske sett. Vi 

håller fortlöpande kontakt med kommunen och vet i dagsläget följande: 

 

* Man har upptäckt underminerad mark intill bryggan. Det har åtgärdats genom 

att spola bort fint material och ersätta med grovt grus. 

 

* En björk utmed vägen lutar och är sprucken. Den har bedömts som en 

riskfaktor och kommer att tas ned. Tre andra björkar är i farozonen och hålls 

under bevakning. De kommer att ersättas med nyplantering. 

 

* Alla båtar och bryggfästen skall vara avlägsnade senast 1 oktober. Då påbörjas 

arbetet med ny brygga och gångväg, där första steg är att ta bort nuvarande 

brygga. 

 

* Det är oklart om båtupplaget vid Vattravägen kan användas kommande vinter. 

Besked kommer senare. Det är nog klokt att börja fundera på alternativ 

förvaring. 

 

* I första hand används projektbudget till ny brygga. Därefter ny gångväg i 

västra änden av bryggan, lekplats vid denna gångväg och förbättring av 

sjösättningsramp. 

 

* Vad som händer med dungen vid Vattravägen är oklart i dagsläget. 
 

 

  

http://www.uttransfvf.se/
http://www.uttranskonstrunda.se/


GDPR 
 

Fr.o.m. den 25 maj i år är den gamla Personuppgiftslagen ersatt med en 

gemensam lagstiftning för hela EU benämnd GDPR. Densamma avser att 

skydda alla individuppgifter som kan tänkas lagrade hos myndigheter, företag 

eller organisationer. Inom UFF har vi ett medlemsregister och detta för att nå 

medlemmarna med information om aktiviteter och för att kunna debitera 

avgifter. Detta register finns hos kassören som idag heter Jarl Johansson med 

följande e-postadress: jarl@perscico.com. Föreningens register innehåller din 

gatuadress, telefonnummer och i vissa fall e-postadress. Vi har således 

exempelvis inte noterat ditt personnummer. Du kan närsomhelst begära fram de 

uppgifter vi har på dig genom att kontakta vår kassör. De uppgifter vi har på 

medlemmarna kommer aldrig att användas på annat sätt än vad som är 

nödvändigt för kontakten mellan styrelsen och medlemmarna eller för att 

möjliggöra medlemmarnas rabatter i några utvalda butiker.  

Registret hålls ständigt aktuellt d v s gamla uppgifter sorteras snarast bort. 

Distributionen av exempelvis informationsbladen utförs av frivilliga ur 

medlemskretsen. Den distributionslista var och en av dessa frivilliga har över sitt 

område måste vederbörande ha för att kunna utföra sitt arbete.  

 

Vi kommer snart lägga in mer information om föreningens policy avseende 

GDPR på vår hemsida uttransff.nu.  

Om vi inte får använda de personuppgifter som vi har på dig måste du 

omedelbart meddela vår kassör detta. I ett sådant fall kan vi varken nå dig med 

information eller debitering. Hör du inte av dig fortsätter vi som vanligt att nyttja 

dina personuppgifter för det ändamål som ovan har beskrivits.  

 
 

 

Trevlig sommar  
 

Trevlig sommar önskas alla Uttranbor. Väl mött på vårat årliga 

Midsommarfirande och glöm inte att slipa på formen inför Uttranloppet.  

 

Ulf Zethelius 

Ordförande 

  
 

mailto:jarl@perscico.com

